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 1399 اردیبهشت



در این پروژه قصد داریم یک پیام رسان ساده را پیاده سازی نماییم که بوسیله یک تونل امن تبادل پیام و 

پس از پیاده سازی که   تشکیل شده است clientو  serverاین تونل امن از دو بخش  . شود انجام یمفایل 

)چت( داشته باشند یا فایل به ی  ن این کار میتواند  کدیگر انتقال دهند.  تونل ها، کالینت ها یم توانند تبادل مت 

د. GUIیا با استفاده از رابط گرافییک )  command lineبا   ( صورت گیر

نمره   GUI(. پیاده سازی با command lineیا  GUI)نحوه پیاده سازی این قسمت به اختیار شماست) 

 امتیازی دارد.( 

 Client1 messageچت کند، دستور  2بخواهد با کاربر 1اگر کاربر ،command lineبه عنوان مثال در 

client2  ن اگر کاربر    2پیام خود را برای کاربر  1را وارد میکند و پس از آن کاربر بخواهد   1ارسال میکند. همچنتر

ل فای آدرس 1وارد یم کند و پس از آن کاربر Client1 file client2فاییل ارسال کند، دستور 2برای کاربر 

دریافت   client2ارسال کننده و  client1) ارسال میشود.  2ارسایل را وارد یم کند و این فایل  برای کاربر 

 کننده است(. 

 (الزم نیست حتما به فرمت باال باشد. میتوانید به هر صورت دیگر پیاده سازی کنید. )

غیر متقارن استفاده یم کنیم که توضیح آن در ادامه  برای امن نمودن اتصال از دو روش رمز نگاری متقارن و  
 آمده است. 

 
 رمزنگاری متقارن: 

ییک( به صورت رمزشده روی رسور و کالینت وجود دارد. کلید  ن ک )کلید فیر
در این قسمت یک کلید مشی 

ییک دارای مدت زمان انقضا برابر با  ن مدت زمان برقراری اتصال کالینت به رسور یم باشد. کلید  فیر
ییک رمز میشود و برای طرف دیگر  session keyجلسه)  ن ن ایجاد شده،با کلید فیر ن توسط ییک از طرفتر ( نیر

 ( ن دارای یک برچسب زمانن ( یم باشد که قابل تنظیم است و پس time stampارسال میشود. این کلید نیر
ثانیه یک کلید جلسه   10جلسه جدید تولید شود و فرایند باال تکرار شود؛ مثال هر از انقضای آن باید کلید 

 جدید تولید شود و قبیل منقضن شود. 
 و فایل( باید در مبدا با استفاده از کلید جلسه رمز نگاری و مقصد رمز گشانی شود. برای راحت  کار 

ن دیتا)مت 
 اری پیاده شود. فقط رمز نگ کهاستفاده کرد   CTR یمیتوان از مد کار 

 
 رمزنگاری غتر متقارن: 

ن client-serverدر این قسمت برای هر ارتباط  • ، کلید عمویم و خصویص برای هر یک از طرفتر
ن نموده و با استفاده از آن کلید جلسه را ایجاد، رمزنگاری و مبادله کنید.    تعیتر

 

ن  ، باید جدویل برای نگهداری  client-serverبرای هر ارتباط  • کلید های عمویم و خصویص طرفتر
 به شکل زیر ایجاد شود: 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Block_cipher_mode_of_operation#Counter_(CTR)


Client-side: 

Server public key Server-id(name) Client private key Client-id(name) 

 
Server-side: 

Client public key Client-id(name) Server private key Server-id(name) 

 
 

ن مشخص میکند   باید از چه نوع کلید هانی استفاده کنند این جدول همچنتر
ن  طرفتر

 

ن  کنید و سپس   متقارن مبادله  برای ارتباط امن، کلید جلسه را با استفاده از رمز نگاری نا  • انواع دیتا)مت 
 د رمز گشانی کنید( در مبدا رمزنگاری و در مقص .) را با استفاده از کلید جلسه مبادله کنید  و فایل( 

 

زمان انقضای قابل تغییر دارد که پس از تمام شدن آن کلید جدید ایجاد و مبادله  هر کلید یک مدت   •
 شود. 

 
 

 نکات پیاده سازی: 

برای پیاده سازی احراز اصالت پیام، بدین صورت عمل یم کنیم که قبل از فرایند رمز نگاری، با  •
فرستیم. در   برای دیتا ایجاد کرده، آن را رمزنگاری کرده و یم  MACاستفاده از تابع درهم سازی یک  

یزیم و یک پیام   MACمقصد رمز گشانی کرده و  آن را چک میکنیم. اگر نادرست بود آن را دور میر
ها اشتباه ارسال شده باشد، کل دیتا را مجددا    packetخطا به مبدا میفرستیم. در صورن  که ییک از  

وع به ارسال کند(  packet)امتیازی: به جای ارسال کل دیتا، از همان ارسال کند.   خراب رسر

ر ی که امکانپذ  ط امن حفظ شود، مگر در حالت  یک محیات  یمکان خصوص حاالت در حد ا  در تمایم •
گر  یکدیم و بدون استفاده از رسور به ی نت به صورت مستقیکه دو کال   مثال در حالت   یست، براین

 .ستی ر نیت امکان پذیاحراز هو  یاند، برقرار  متصل شده
  .توانند دربر داشته باشند د را یمیکل  ینت ها تعداد محدودیکال  •
ممکن است و از  یا رمزگذار یو  یساز  حداکیر در حد انجام درهم یا استفاده از توابع کتابخانه  •

  .د استفاده شودیموجود نبا یپروتکلها
  .د آن را محدود نمودیدارد، در حد امکان با نی باال از پردازشر ین دعمویمیبا کل یانجام رمزنگار   •
ت ی که امن  مثال در صورن    ید، براییر را در نظر بگ  ت  یامن  یها  جنبه  د در حد امکان تمایمیینما  سیع  •

 . شود  امرسان مختل یمیت کل پی نت مختل شود تا چه حد امنیک کال یا یرسور و 
 TCP توانید استفاده کنید و باید یک ارتباط های آماده نیم Secure Socket توجه کنید که از •

 . موارد ذکر شده پیاده سازی کنید کرده و امکانات امنیت  آن را با استفاده از   برقرار 



ها   عمل کنید تا اینکه بتوان انواع فایل Byte Stream ها، بصورت  توجه کنید که برای ارسال داده •
 . رمزنگاری کرد را هم

د و یا اینکه از •  Virtual Machine برای تست برنامه، باید روی سیستمهای جداگانه صورت گیر
 .شود استفاده

 ید. ایمتقارن و نامتقارن گفته شده در کالس استفاده نم میتوانید از انواع رمز نگاری های  •
 
 
 نکات دیگر 

  را باید هر نفر به تنهانی پیاده سازی کند و تحویل حضوری دارد که زمان آن متعاقبا اعالم پروژه  •
 .خواهد شد 

 زبان پیاده سازی پروژه آزاد است.  •

ن نمره  شود  کدها بررش و در صورت وجود تطابق تقلب گرفته یم • منظور   صفرو برای طرفتر
 . گردد می

به دلیل باگ موجود در سایت درس حتما  تنها راه تحویل تمرین ها، آپلود آنها در مودل است.  •

ی پیدا آبعد از آپلود کردن یکبار فایل آپلود شده را دانلود کنید تا به درست  پلود شدن آن یقیر

 کنید. 

مهلت ارائه و آپلود پروژه در مودل مشخص شده است )با مقیاس ثانیه(. لطفا بر اساس آن  •
 پروژه به هیچ وجه پس از مهلت مشخص شده تحویل گرفته نیم شود. زمانبندی کنید. 

 آپلود کنید.  Project1_stdName_stdNum.zipپروژه را با فرمت  •

 در ارتباط باشید  netsecfall2019@gmail.comبرای ارتباظ با تدریس یاران از طریق ایمیل  •
 

 ایمیل،    subject)در قسمت  
 
( را بنویسید و سپس سوال خود Project1)مثال  ProjectNum  حتما

 را مطرح نمایید( 
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